Notat

Budgetspørgsmål 10 til budget 2019 – Indførelse af ret til orlov i dagtilbud

Spørgsmål:
Bl.a. Aahus, Gladsaxe og Odense Kommune har indført en orlovsret for familier
der benytter dagtilbud, hvorved man som forældre kan tage sit barn ud (eks. I
en periode mellem 2 og 8 måneder), hvorefter barnet har ret til at vende tilbage
til tilbuddet. Dette vil typisk være i forbindelse med længere rejser, sygdom,
barsel, forældreorlov med videre.
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https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/orlov-fra-pasning
https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=66142
https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Orlov-ogudmeldelse.aspx

Spørgsmål til forvaltningen.
1. Baseret på erfaringer fra andre kommuner, hvad vil det kræve at
indføre tilbuddet i Albertslund?
2. Baseret på erfaringer fra andre kommuner, hvilke omkostninger vil dette
medføre for Albertslund Kommune?
3. Baseret på erfaringerne fra andre kommuner, vil indførelsen af sådant
tilbud have negative konsekvenser for det enkelte tilbud? (eks. Budget)
– og hvorledes kan disse imødekommes.
4. Baseret på erfaringerne fra andre kommuner, hvilke gevinster vil det så
være for kommunen og borgerne ved at indføre et sådant tilbud?
Svar:
Ad. 1: Hvad vil det kræve at indføre i Albertslund kommune:
Det vil kræve ændrede visitationsregler, med et ekstra visitationskriterie, udover
de nuværende otte. Der vil være behov for en beslutning om hvorvidt barnet
skal have plads i det samme dagtilbud, evt. samme afdeling, eller om der blot er
tale om en plads i et af dagtilbuddene i kommunen, som pladsgarantien sikre.
I Dagplejen vil det formentlig ikke være muligt at vende tilbage til den samme
dagplejer. Hvis barnet skal have plads i den samme institution kan det betyde
merindskrivning, hvilket ellers kun gives ved søskende og ved særlige og
konkret vurderede forhold.
Der skal kommunalt træffes beslutning om i hvilke tilfælde der kan gives orlov,
samt om muligheder for at forlænge og afbryde orlov. Århus kommune har ikke
en grænse for hvor længe orloven kan vare, Gladsaxe og Hvidovre har
henholdsvis 9 og 12 måneder, alle tre kommuner har otte uger som minimum.
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Ad. 2: Hvilke omkostninger vil der følge med:
Der vil, afhængigt af antal ansøgninger, være en øget administration ift.
pladsanvisning og behandling af ansøgninger om orlov. De tre adspurgte
kommuner kan dog ikke redegøre konkret for meromkostninger. Der skal
udarbejdes konkrete retningslinjer for Albertslund og ansøgningsskemaer til
forældrene. Afhængigt af hvor lang ansøgningsfristen bliver, vil pladsen risikere
at stå tom i en kort periode. Besluttes det at fristen er to måneder inden orloven
påbegyndes, vil det i højere grad kunne sikres, at pladsen i dagtilbuddet
tilbydes et andet barn. I Århus er fristen for ansøgning om orlov to måneder i de
to øvrige kommuner er det en måneds varsel. Begge de to sidst nævnte
kommuner har børn på venteliste.
Ad: 3: Hvilke negative konsekvenser kan det få for dagtilbuddene:
Da der ikke er venteliste til de fleste dagtilbud i Albertslund, kan det i
orlovsperioden medføre at der står tomme pladser i dagtilbuddet, hvilket har
betydning for budgettildelingen. Det skal overvejes om det, som i Århus og
Hvidovre, skal vedtages at der kan søges orlov en måned efter barnet er
begyndt at gå i dagtilbud. Baggrunden er at der kan være risiko for at forældre
kan takke ja til en specifik plads, de tidligst skal bruge om flere måneder.
da det ellers risikeres at forældre kan takke ja til en plads de tidligst skal bruge
om flere måneder, og sikre sig plads i et specifikt dagtilbud.
Ad. 4: Hvilke gevinster kan det medføre kommune og borgere:
Muligheden for orlov kan medføre en øget borgertilfredshed, ved at have en
service som borgere ved at nogle andre kommuner tilbyder.
I øvrigt:
Omfang af anvendelse af orlovsmuligheden i andre kommuner:
Hvidovre: 5-6 børn på årsbasis ud af 3.000
Gladsaxe: 33 børn på årsbasis ud af 3.700. Tilbuddet er fra før 2014
Århus: har ikke opgjort et samlet antal. Tilbuddet har eksisteret mere end 13 år
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